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Ajánlatkérő 2. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki 2021. február 15. napján egy darab helyettesítő 
termékre a vonatkozó hiányzó adatlapok/termékleírások kapcsán, valamint arra vonatkozóan kért felvilágosítást 11 termék 
esetében, hogy az milyen módon feleltethető meg Ajánlatkérő által előírt minőségi követelményeknek. Ajánlatkérő a 
hiánypótlási felhívásban felhívta ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71.§ (11) bekezdése alapján számítási hiba keretében javítsa a 
Felolvasólapon szereplő adatot. „Hazai vagy nemzetközi ökocímkével/ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező bio, natúr, öko, 
környezetbarát termékek tételszáma ” 9 darabot a Szakmai ajánlatában szereplő 11 db-ra, miután észlelte, hogy Ajánlattevő a 
Felolvasólapon 9 db többlet öko termék megajánlást tüntetett fel szemben Szakmai ajánlatával, ahol 11 db termékhez lett 
megjelölve az öko termék besorolás. 
Brilliance Distributor Kft. ajánlattevő hiánypótlásában a helyettesítő termékekre vonatkozó adatlapokat/termékleírásokat 
csatolta, valamint a felvilágosítás kérésre nyilatkozatot nyújtott be a megfelelőségről, valamint szakmai ajánlatát pirossal 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13619141243Brilliance Distributor Kft., Magyarország 1224 Budapest, Damjanich Utca 12.

Ajánlatkérő 1. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki 2021. február 05. napján a helyettesítő termékekre 
vonatkozó hiányzó adatlapok/termékleírások kapcsán, valamint arra vonatkozóan, hogy a Szakmai ajánlat táblázat 89. sorában 
megnevezett „ÖKO általános ph semleges tisztítószer  TANA GreenCare SR15” esetében az ajánlatkérő által előírt 5000 ml/db  
kiszerelés helyett az F89 Megajánlott termék megnevezése cellában 1000 ml szerepel. 
Ajánlattevő hiánypótlásában a helyettesítő termékekre vonatkozó adatlapokat/termékleírásokat csatolta, melyek 
alátámasztották, hogy a helyettesítő termékek megfelelőek. 
Gilux Kft. ajánlattevő az eltérő kiszerelési egységre vonatkozóan úgy nyilatkozott, miszerint szakmai ajánlatában adminisztratív 
hibát vétett, s a kiírásnak megfelelő 5000 ml-re módosította a megajánlott TANA GreenCare SR15 termék kiszerelési egységét 
Szakmai ajánlatában. 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlat szakmai szempontból valamint érvénytelen.  
A szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel kellett megadni. Maga az ajánlatokban szereplő megnevezés (szerinti 
termék) az, amire beáll az ajánlattevő ajánlati kötöttsége. A névben szereplő kiszerelési egység bár egy műszaki specifikáció, 
azonban (mivel az a termék nevében szerepel), ez magának a terméknek a jól beazonosítható megnevezése. Ajánlattevő a 
megajánlott termék kiszerelési egységének megváltoztatásával megsértette ajánlati kötöttségét, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 
73. § (1)  bekezdés e) pontja alapján. A fentieket támasztja alá a Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. sz. határozata is. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

22987392242Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1101 Budapest, Kőbányai Út 49.A.ép.
1.em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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 a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
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Ajánlattevő nem nyújtott be egyetlen nyilatkozatot sem az EKR-ben, amelyek kötelezően előírásra kerültek a dokumentációban: 
-        Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (Ajánlati nyilatkozat)  
-        Nyilatkozat a kizáró okokról Kbt. 62. § (1) g-k), m), q) 
-        Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében - a tényleges tulajdonosról   
-        Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint (nem vesz igénybe a Kbt. 62. §. (1) g-k), m) q) pontokban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. ) 
-        Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról   
-        Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről   
-        Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan 
-        Nyilatkozat üzleti titokról - adott esetben 
 FCB Hungary Zrt. ajánlattevő önkéntesen benyújtotta a felhívásban előírt alkalmassági követelmények igazolása 
vonatkozásában a REFERENCIÁK ISMERTETÉSE műszaki és szakmai alkalmasságról dokumentumot, hiányos tartalommal.  
Ajánlattevő nem a Közbeszerzési dokumentáció módosított műszaki tartalmának megfelelő Szakmai ajánlat sablont nyújtotta be. 
Ajánlattevő Szakmai ajánlata részeként nem nyújtotta be a Szakmai ajánlati sablont cégszerűen aláírva PDF formátumban. 
Ajánlattevő az EKR-ben üzleti titokra vonatkozó indoklást, nyilatkozatot nem nyújtott be, azonban technikailag a rendszerben 
minden felcsatolt dokumentumot (referenciák ismertetése, ajánlattevői nyilatkozat, kizáró okok nyilatkozat, szakmai ajánlat, 
aláírási címpéldány) üzleti titokként jelölt meg. 
Ajánlatkérő 2021. február 24. napján 4. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki fenti hiányosságok 
pótlására, egyben felhívta Ajánlattevőt a 24 tétel helyettesítő termék vonatkozásában a hiányzó adatlapok/termékleírások 
benyújtására. Emellett Ajánlatkérő arra vonatkozóan kért felvilágosítást 8 termék esetében, hogy az milyen módon feleltethető 
meg Ajánlatkérő által előírt minőségi követelményeknek.  
Ajánlattevő a hiánypótlásra nyitva álló határidőig nem nyújtott be hiánypótlást és felvilágosítást. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24082204241FCB HUNGARY ZRT., Magyarország 1028 Budapest, Hidegkúti Út 90/b

Ajánlatkérő 3. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki 2021. február 17. napján az összes (nyolc darab) 
helyettesítő termékre a vonatkozó hiányzó adatlapok/termékleírások kapcsán.  
Emellett Ajánlatkérő arra vonatkozóan kért felvilágosítást a 134. sorban előírt: „Felmosó gépbe habzásmentes felmosó TANA 
Tawip Vioclean 5 L” termék helyett megajánlott „Tana Tawip Innomat F, 5 l gépi tisztítószer, nagy felületekhez, illatmentes” 
megnevezésű termék vonatkozásában, hogy az milyen módon feleltethető meg Ajánlatkérő által előírt minőségi 
követelményeknek. Ajánlatkérő észlelte továbbá, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában hiányzik a 
megajánlott termék öko címke megnevezése. Ajánlattevő hiánypótlásában csatolta a hiányzó adatlapokat, mellyel alátámasztotta 
a termékek megfelelőségét; valamint a felvilágosításra vonatkozó nyilatkozatot is becsatolta. Ajánlattevő nyilatkozatában 
adminisztratív hibával indokolva módosította a Szakmai ajánlat 134. sorban megajánlott termék megnevezését az Ajánlatkérő 
által előírt típusra, valamint megadta a termék öko címkéjét. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel kellett megadni. Maga az ajánlatokban 
szereplő megnevezés (szerinti termék) az, amire beáll az ajánlattevő ajánlati kötöttsége. A névben szereplő típus a termék 
nevében szerepel, ez magának a terméknek a jól beazonosítható megnevezése. Ajánlattevő a megajánlott termék típusának 
megváltoztatásával megsértette ajánlati kötöttségét, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1)bekezdés e) pontja alapján. A 
fentieket támasztja alá a Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. sz. határozata is. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 
Budapest, Ezred Utca 2

szedett szövegezéssel kiegészítette a felvilágosítás kérésben szereplő minőségi követelményekkel. Ajánlattevő nem javította a 
Felolvasólapon szereplő adatot számítási hiba keretében, miután nyilatkozata szerint a 16. sor Partvis fej, 62. sor Sampon WU-2 
tételeknél tévesen került feltüntetésre „igen” jelzés az öko-címke meglétére. E tételeknél hiánypótlási dokumentációjában 
Ajánlattevő pirossal szedett „nem” jelzésre javította a H oszlop vonatkozó celláit.  
Ajánlatkérő megállapította, hogy a 98. sorban kért „Padlóápoló Sofix” helyett megajánlott termék minőségileg nem megfelelő 
helyettesítő termék, tekintettel arra, hogy a Sofix padlóápolószer kókuszolajos vagy lenmagolajos padlóápoló, viaszos réteget 
képezve a felületen. A helyettesítőként megajánlott tisztítószer alkoholtartalmú; adatlapja szerint: Víz, izopropil-alkohol és 
felületaktív anyagok keveréke, elsődleges alkalmazása a foltmentes tisztítás, nem a padlóápolás, míg a Sofix kimondottan 
padlóápoló hatással bír. Ajánlatkérő erre tekintettel (mivel padlóápolót kíván beszerezni)kérte megajánlani a Szakmai ajánlat 
99. pontjában megjelölt terméket.(Padlóápoló eltávolító szer), ezért az ajánlat szakmai szempontból nem megfelelő. 
A szakmai ajánlatot öko termék megnevezéssel kellett megadni, mely megjelölés értékelési szempont is az ajánlati értékeléskor. 
Ajánlattevő a hiánypótlás során két termék esetében módosította az öko termék besorolást, így megsértette ajánlati kötöttségét, 
valamint a számítási hiba javításának hibásan tett eleget,ezért ajánlata számítási hibán alapuló ellentmondást tartalmaz, így 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.  



EKR001230772020

Ajánlattevő 2 tétel esetében nem csatolta a helyettesítő termék adatlapját/termékleírását.  Ajánlatkérő 2021. március 04. napján 
6. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki ezen hiányosságok pótlására, valamint az EKR adatlapon a 
születési hely pótlására. Emellett Ajánlatkérő arra vonatkozóan kért felvilágosítást 14 termék esetében, hogy az milyen módon 
feleltethető meg Ajánlatkérő által előírt minőségi követelményeknek. Ajánlatkérő a felhívásban kérte Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 
71.§ (11) bekezdése alapján számítási hiba keretében javítsa a Felolvasólapon szereplő többletmegajánlás adatot „Hazai vagy 
nemzetközi ökocímkével/ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező bio, natúr, öko, környezetbarát termékek tételszáma” 3 darabot a 
Szakmai ajánlatában szereplő 2 db-ra. 
3 V Pannónia Kft. ajánlattevő hiánypótlásában az EKR Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk adatlapon kiegészítette a 
képviselő születési helyét. Emellett a megjelölt helyettesítő termékekre, valamint a felvilágosítás-kérést érintő termékekre 
adatlapokat/termékleírásokat csatolt. Ajánlattevő alkalmazta a számítási hiba javítás eljárási cselekményt, és módosította a 
Felolvasólapon szereplő többletmegajánlás adatot 3 darabról a Szakmai ajánlat sablon táblázatban megjelölt 2 darabra. 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az adatlapok/termékleírások csatolása szerint a helyettesítő termékek megfelelnek a minőségi 
követelménynek, kivéve a 20. sor WC pumpa műanyag/fa nyéllel, mivel a megajánlott termék megnevezése fa nyéllel, míg a 
becsatolt adatlapon műanyag nyéllel szerepel; 41. sor  Szemetes zsák 60x80 -  a hiánypótlásban becsatolt termékleírás szerint a 
termék mérete 60*890 cm. A 3 V Pannónia ajánlata a 20 és 41. sorban megajánlottak alapján szakmai szempontból nem 
érvényes. 
A Szakmai ajánlatban 109. sorban megnevezett Szilikonspray vonatkozásában Ajánlattevő által megajánlott termék: Kentaur 
szilikon spray 300 ml. 3 V Pannónia Kft. hiánypótlásában e termékre termékleírást csatolt, miszerint a kiszerelési egység 500 
ml. A táblázatban a megajánlott megnevezés nem lett módosítva. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel kellett megadni. Maga az ajánlatokban 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

122844612433V Pannónia Kereskedelmi Kft., Magyarország 1097 Budapest, Gubacsi Út 30. A épület. 1. emelet.

Ajánlatkérő 2021. március 02. napján 5. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki. Ajánlatkérő hiánypótlás 
keretében kérte pótolni az alábbiakat: 
-        16 db helyettesítő termékre a hiányzó adatlapokat/termékleírásokat kapcsán,  
-        PDF-ben benyújtott Szakmai ajánlati sablont cégszerű aláírással ellátva 
-        69. sor terméknél az öko címke/öko tanúsítvány adatának pótlását 
-        a Szakmai ajánlat sablon „Megajánlott termék az ajánlatkérői minőségi elvárásnak (B oszlop) megfelel igen/nem” fejléccel 
ellátott G oszlopában egyetlen cella sem lett kitöltve, ennek pótlását 
Ajánlatkérő felvilágosítást várt arra vonatkozóan, hogy 15 tétel termék miként feleltethető meg az Ajánlatkérő által előírt 
minőségi elvárásoknak, valamint a 98. sorban megnevezett helyettesítő termék esetében az előírt „Hazai vagy nemzetközi 
ökocímkével/ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező bio, natúr, öko termékek igen/nem” eldöntendő jelölés helyett feltüntetett 
környezetbarát megjelölést kérte értelmezni. 
Ajánlattevő a hiánypótlásra nyitva álló időben nem nyújtott be hiánypótlást és felvilágosítást. 
 
Ajánlatkérő megállapította, hogy egyebekben Ajánlattevő nem írt be megnevezést/nem ajánlott meg terméket a Szakmai ajánlat 
táblázatban az alábbi terméksoroknál: 
3,8,17,18,19,20,24,25,27,28,29,30,32,40,41,42,43,44,45,57,58,65,66,68,70,71,74,77,80,88,89,91,92,93,94,96,97,99,101,103,107,108,110,120,121,124,125,128,129,130,131,134,136,138 
sorszámú termékeknél. 
 
Fenti hiányosságok alapján, valamint arra figyelemmel, hogy a szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel kellett 
megadni, és annak hiánya nem hiánypótolható, mivel Ajánlattevő az ajánlati kötöttséget megsértené azzal, hogy utólagos nevezi 
meg a megajánlani kívánt terméket, az Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata  érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

23135653206Diamond Shine korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Kertbarát U 
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Ajánlatkérő emellett megállapította, hogy Ajánlattevő nem írt be megnevezést/nem ajánlott meg terméket a Szakmai ajánlat 
táblázatban az alábbi terméksoroknál: 
11,20,22,25,29,31,32,33,45,52,57,65,66,67,68,70,71,74,75,76,77,78,83,84,88,89,96,97,98,100,101,102, 
103,119,130,134,135,136,138 termékeknél. 
Fenti hiányosságok alapján, valamint arra figyelemmel, hogy  a szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel kellett 
megadni, és annak hiánya nem hiánypótolható, mivel Ajánlattevő az ajánlati kötöttséget megsértené azzal, hogy utólagos nevezi 
meg a megajánlani kívánt terméket, az Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 
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Ajánlatkérő 2021. március 17. napján 8. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki 19 tétel helyettesítő 
termékre a vonatkozó hiányzó adatlapok/termékleírások kapcsán, valamint arra vonatkozóan kért felvilágosítást 46 tétel termék 
esetében, hogy az milyen módon feleltethető meg Ajánlatkérő által előírt minőségi követelményeknek. 
Peppy Trade Kft. ajánlattevő nyilvános cégkivonata szerint a céget képviselő személy lakcíme nem egyezik az EKR-ben megadott 
lakcímmel, Ajánlatkérő ezt hiánypótlásban kérte módosítani. 
Ajánlatkérő észlelte, hogy a gazdasági szereplőkre vonatkozó részben a Peppy Trade Kft mellett ajánlattevőként lett megjelölve 
a Yes-Pont Kft. A közös ajánlattevőkre vonatkozó megjelölés nem egyértelmű: 
-        az ajánlati nyilatkozat valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségi nyilatkozat esetében megjelölésre 
került, hogy „Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem”,  
-        míg a többi esetében a benyújtott nyilatkozatokat mindkét gazdasági szereplő kitöltötte. 
-        az ajánlatot cégszerű aláírással a Yes-Pont Kft. látta el. 
Annak dokumentálására, hogy a közös ajánlattevőket egy ajánlattevő képviseli az eljárásban, az eljárásban nem lett 
meghatalmazás felcsatolva. Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében nyújtsa be a közös ajánlattevők 
képviseletére szóló meghatalmazást. 
Ajánlattevő nem töltötte ki az EKR-ben megjelölt alábbi nyilatkozatot: „Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében - a tényleges tulajdonosról”, Ajánlatkérő a hiánypótlás keretében kérte ezt pótolni. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlásra nyitva álló időben nem nyújtott hiánypótlást és felvilágosítást. 
 
Ajánlatkérő a fentiek mellett megállapította, hogy Ajánlattevő nem írt be megnevezést/nem ajánlott meg terméket a Szakmai 
ajánlat  táblázatban a 51. sor „Fehérítő HyperWhite /Ultrafehérítő” megnevezésű tételére. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13038153213PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
2143 Kistarcsa, Külterület 0260/27 hrsz. 0260/27 hrsz

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő nem a Közbeszerzési dokumentáció módosított műszaki tartalmának megfelelő 
Szakmai ajánlat sablont nyújtotta be. 
Ajánlatkérő 7. sz. hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést bocsátott ki 2021. március 10. napján mindegyik (19 tétel) 
helyettesítő termékre a vonatkozó hiányzó adatlapok/termékleírások kapcsán, valamint arra vonatkozóan kért felvilágosítást 22 
tétel termék esetében, hogy az milyen módon feleltethető meg Ajánlatkérő által előírt minőségi követelményeknek. 
A nyilatkozatokat benyújtó személy képviseleti jogosultsága nem megfelelő, mivel nem egyezik a nyilvános cégkivonatban 
szereplő képviselő nevével. S-Leasing Kft. mind az Ajánlattevő cég, mind a Kapacitásnyújtó cég képviselőjeként L. A.-t jelölte 
meg, azonban a képviselet formájáról nem nyilatkozott, meghatalmazást nem csatolt, így Ajánlatkérő ezt a hiánypótlásban kérte 
pótolni.  
Ajánlattevő a „Referenciák ismertetése műszaki és szakmai alkalmasságról”elnevezésű nyilatkozatot word dokumentum 
formátumban, aláírás nélkül csatolta, Ajánlatkérő ezt a hiánypótlásban kérte pótolni. 
Ajánlattevő Szakmai ajánlata részeként nem nyújtotta be a Szakmai ajánlati sablont cégszerűen aláírva PDF formátumban, 
Ajánlatkérő ezt a hiánypótlásban kérte pótolni. 
Ajánlattevő 83 tétel termék esetében nem adott meg adatot a „Hazai vagy nemzetközi ökocímkével/ökológiai tanúsítvánnyal 
rendelkező bio, natúr, öko termékek igen/nem” vonatkozó celláiban, Ajánlatkérő ezt a hiánypótlásban kérte pótolni. 
 
Ajánlattevő a hiánypótlásra nyitva álló időben nem nyújtott hiánypótlást és felvilágosítást. 
 
Ajánlatkérő fentiek mellett megállapította, hogy Ajánlattevő nem írt be megnevezést/nem ajánlott meg terméket a Szakmai 
ajánlat táblázatban a 128. sor „Cérnakesztyű” megnevezésű tételére. 
 
Fenti hiányosságok alapján, valamint arra figyelemmel, hogy hogy a szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel 
kellett megadni, és annak hiánya nem hiánypótolható, mivel Ajánlattevő az ajánlati kötöttséget megsértené azzal, hogy utólagos 
nevezi meg a megajánlani kívánt terméket, az Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14306677206S-LEASING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6721 
Szeged, Szűcs Utca 2. A. épület 2.

szereplő megnevezés (szerinti termék) az, amire beáll az ajánlattevő ajánlati kötöttsége. A névben szereplő kiszerelési egység a 
termék nevében szerepel, ez magának a terméknek a jól beazonosítható megnevezése. Ajánlattevő a megajánlott termék 
kiszerelési egységének megváltoztatásával megsértette ajánlati kötöttségét, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1)bekezdés e) 
pontja alapján. A fentieket támasztja alá a Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. sz. határozata is. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3.9. További információk 15. pontjában megfogalmazottakra Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltakat alkalmazta. 
Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

 
Fenti hiányosságok alapján, valamint arra figyelemmel, hogy hogy a szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel 
kellett megadni, és annak hiánya nem hiánypótolható, mivel Ajánlattevő az ajánlati kötöttséget megsértené azzal, hogy utólagos 
nevezi meg a megajánlani kívánt terméket, az Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata  érvénytelen a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján. 
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